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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0074870-19.2012.815.2001.
ORIGEM: 7.ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida - Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Itaú Seguros S/A.
ADVOGADO: Tânia Vainsencher.
APELADO: Espólio de Wolney Wallace Lopes Onofre.
ADVOGADO: Walnir Onofre Honório.

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE
DO  SEGURADO.  NEGATIVA  DA  SEGURADORA  DE  PAGAMENTO  DA
INDENIZAÇÃO  AO  ARGUMENTO  DE  O  FALECIMENTO  HAVER
DECORRIDO  DE  DOENÇA  PREEXISTENTE  NÃO  NOTICIADA  NO
MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE
MÁ-FÉ  DO  SEGURADO  OU  DE  PRÉVIA  REALIZAÇÃO  DE  EXAME
MÉDICO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM
A  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.  AUSÊNCIA  DE  EXAME  PRÉVIO  E  NÃO
COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO SEGURADO. ASSUNÇÃO DO RISCO PELA
SEGURADORA.  CAUSA  DIRETA  DO  ÓBITO  NÃO  RELACIONADA
EXCLUSIVAMENTE À ENFERMIDADE PREEXISTENTE SUPOSTAMENTE
OMITIDA.  DIREITO  À  COBERTURA.  LIMITAÇÃO  DO  VALOR  DA
INDENIZAÇÃO A R$ 15.000,00. QUESTÃO NÃO FORMULADA NA INICIAL
DOS EMBARGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO.

1. É ilícita a  recusa da cobertura securitária  com arrimo na alegação de doença
preexistente à contratação de seguro-saúde ou seguro de vida se a seguradora não
submeteu  o  segurado  a  prévio  exame  de  saúde  e  não  comprovou  sua  má-fé.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2.  A doença  preexistente  não informada no momento  da contratação do seguro
também não exime a seguradora do adimplemento da obrigação se o óbito decorrer
de causa diversa da enfermidade omitida.

3. Não pode ser apreciada em sede de apelação questão que não compõe, implícita
ou explicitamente, o pedido ou a causa de pedir da petição inicial,  configurando
vedada inovação recursal.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0074870-19.2012.8.15.2001, nos Embargos à Execução em que figuram
como Apelante  Itaú Seguros S/A e como Apelado  Espólio de Wolney Wallace
Lopes Onofre.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e
negar-lhe provimento.



VOTO.

Itaú  Seguros  S/A interpôs  Apelação contra  a  Sentença  prolatada  pelo
Juízo  da  7.ª  Vara  Cível  da  Comarca  desta  Capital,  nos  autos  dos  Embargos  à
Execução por ele opostos contra a Execução em face dele ajuizada pelo Espólio de
Wolney Wallace Lopes Onofre,  f. 144/146, que julgou improcedente o pedido,
rejeitando os Embargos, ao fundamento de que não restou provado que houve má-fé
do Segurado ou que a Seguradora, ora Apelante, dele exigiu a submissão a exame
médico  previamente  à  celebração  do  contrato,  a  justificar  o  não  pagamento  da
indenização  após  a  ocorrência  do  sinistro,  condenando-a  ao  pagamento  dos
honorários advocatícios, arbitrados em 5% sobre o valor da execução.

Em suas razões, f. 161/172, afirmou que o Segurado, quando da celebração
do  contrato  de  financiamento  e  da  adesão  ao  seguro  prestamista,  omitiu  a
informação de que era portador da doença que, posteriormente, ocasionou sua morte
e alegou, com arrimo em documentos por ele colacionados junto com a Inicial dos
Embargos à  Execução,  que essa patologia era preexistente  à contratação,  era de
conhecimento do Segurado e foi a causa do falecimento.

Sustentou ser necessário anular o contrato de seguro em questão, em razão
de a declaração de vontade,  no seu dizer,  haver emanado de erro substancial,  e
defendeu, para o caso de ser outro o entendimento desta Câmara, que a indenização
deve  ser  limitada  ao  montante  do  saldo  devedor  ou,  se  a  quitação  exigir  o
pagamento de quantia superior, a R$ 15.000,00, valor limite previsto na apólice.

Requereu a reforma da Sentença para que os Embargos sejam acolhidos,
com a  extinção da Execução manejada  em seu  desfavor,  ou  para  que  seja  esta
limitada ao capital indenizatório contratado.

Contrarrazoando, f. 184/190, o Apelado alegou que o Segurado estava em
perfeitas condições de saúde à época da celebração do negócio e que a Apelante não
exigiu a realização de exame prévio, restringindo-se a confirmar a avença com o
recebimento, por um ano, das parcelas do prêmio contratado.

Argumentou que a indenização deve abranger o pagamento de todo o saldo
devedor, não estando restrita a R$ 15.000,00.

Requereu o desprovimento do Apelo.

A  Procuradoria  de  Justiça,  f.  194/199,  pugnou  pelo  desprovimento  do
Recurso, ao argumento de que o risco da não realização de exame médico antes da
pactuação deve ser imputado à Seguradora, a quem cabia o ônus de provar a má-fé.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo, f. 155, e o preparo foi recolhido, f. 173, pelo que,
presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de
que é ilícita a recusa da cobertura securitária com arrimo na alegação de doença
preexistente à contratação de seguro-saúde ou seguro de vida se a seguradora não



submeteu o segurado a prévio exame de saúde e não comprovou sua má-fé1, sendo
insuficiente a mera alegação de que a informação foi omitida2.

Isso porque pode a seguradora, antes da conclusão do negócio, exigir do
segurado a realização de exames para análise de suas condições de saúde, pelo que,
não  o  fazendo,  tem-se  que  os  riscos  foram por  ela  levados  em consideração  e
aceitos, não havendo vício na manifestação de vontade3.

Outrossim,  a  doença  preexistente  não  informada  no  momento  da
contratação do seguro também não exime a seguradora de adimplir a obrigação se o

1 EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO  REGIMENTAL  NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
DOENÇA  PREEXISTENTE.  AUSÊNCIA  DE  EXAME  PRÉVIO.  INEXISTÊNCIA  DE
COMPROVADA MÁ-FÉ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. […] 2. A jurisprudência
desta Corte firmou entendimento de que é ilícita a recusa da cobertura securitária, sob a alegação de
doença preexistente à contratação do seguro-saúde, se a seguradora não submeteu o segurado a
prévio exame de saúde e não comprovou má-fé. […] (STJ, EDcl nos EDcl no AREsp 567.144/PR,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 06/04/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA INICIAL.
JULGAMENTO  EXTRA PETITA.  NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. SEGURO
DE VIDA. INDENIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ AFASTADA. REEXAME DE
PROVAS.  APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  Nº  7/STJ.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  TERMO
INICIAL.  1.  […] 3.  Esta Corte  Superior  é  firme no entendimento de  que,  sem a  exigência  de
exames prévios e não provada a má-fé do segurado, é ilícita a recusa da cobertura securitária sob a
alegação de doença preexistente à contratação do seguro. Precedentes. […] (STJ, AgRg no AREsp
429.292/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
05/03/2015, DJe 13/03/2015).

2 AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO
DE VIDA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ENFERMIDADE PREEXISTENTE. OMISSÃO
DO  SEGURADO.  ATESTADOS  COMPROBATÓRIOS  DA  SAÚDE  DO  SEGURADO  NÃO
EXIGIDOS. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DE COBERTURA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. 1. A mera alegação de que o segurado se
omitiu  em  informar  enfermidade  preexistente  não  é  bastante  para  afastar  o  pagamento  da
indenização  securitária  se,  no  momento  da  contratação,  a  seguradora  não  exigiu  atestados
comprobatórios  do  estado  do  segurado  nem  constatou  sua  má-fé.  […]  (AgRg  no  AREsp
353.692/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/06/2015, DJe 11/06/2015).

3 DIREITO  CIVIL  E  DO  CONSUMIDOR.  RECURSO  ESPECIAL.  SEGURO  SAÚDE.
COBERTURA.  RECUSA.  MÁ-FÉ  DO  SEGURADO  AO  INFORMAR  DOENÇAS
PREEXISTENTES.  PRÉVIA  SOLICITAÇÃO  DE  EXAMES  MÉDICOS.  DEVER  DA
SEGURADORA. OBESIDADE MÓRBIDA JÁ EXISTENTE NA DATA DA CONTRATAÇÃO.
VÍCIO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. AUSÊNCIA. 1. Provado nos autos que, no ato de
assinatura do contrato,  o recorrente já era portador de obesidade mórbida, os respectivos riscos
certamente foram levados em consideração e aceitos pela seguradora ao admiti-lo como segurado,
não se podendo falar em vício na manifestação de vontade. […] 2. Antes de concluir o contrato de
seguro  saúde,  pode  a  seguradora  exigir  do  segurado  a  realização  de  exames  médicos  para
constatação de sua efetiva disposição física e psíquica, mas, não o fazendo e ocorrendo sinistro, não
se eximirá do dever de indenizar, salvo se comprovar a má-fé do segurado ao informar seu estado de
saúde. Precedentes. 3. A má-fé do segurado somente implicará isenção de cobertura caso tenha tido
o condão de ocultar ou dissimular o próprio risco segurado, isto é, a omissão do segurado deve ter
sido causa determinante para a seguradora assumir o risco da cobertura que se pretende afastar. 4.
Somente  se  pode  falar  em  vício  da  livre  manifestação  de  vontade  caso  o  comportamento  do
segurado tenha efetivamente influenciado a análise do risco, afetando de forma decisiva o desígnio
da seguradora. 5. O princípio da boa-fé contratual, contido nos arts. 422 do CC/02 e 4º, III, do CDC,
inclui  o  dever  de  não  se  beneficiar  da  má-fé  da  parte  contrária.  Ter-se-á  caracterizada,  nessa
situação, o dolo recíproco ou bilateral, previsto no art. 150 do CC/02, consistente em tirar proveito



óbito decorrer de causa diversa4.

No caso, o Segurado, já falecido, f. 36, celebrou contrato de financiamento
no ano de 2009 e, na ocasião, aderiu a seguro prestamista, destinado à quitação do
saldo devedor em caso de morte, incapacidade física total,  invalidez permanente
total por acidente e desemprego involuntário, f. 98.

Embora  a  Apelante  alegue  que,  na  fase  de  negociação,  o  Segurado
subscreveu termo de adesão declarando estar sem qualquer sintoma de doença ou
acidente contraído ou sofrido antes da contratação, tal documento não foi encartado,
e, ainda que houvesse prova desse fato, a Ficha de Informações Médicas por ela
colacionada,  f.  35, demonstra que o Segurado, desde 22 de agosto de 2004, era
portador de cardiopatia e doença renal crônica, ao passo que a Certidão de Óbito
aponta  como  causa  do  falecimento  insuficiência  renal,  neoplasia
prostática/metástase óssea, insuficiência respiratória, bronco aspiração e septicemia.

Ou seja, ainda que haja indícios da preexistência de doença que fragilizava
a saúde do segurado (doença renal crônica), supostamente não informada quando da
contratação do seguro,  e que,  possivelmente,  contribuiu para o falecimento,  não
restou provado que a causa direta e principal do óbito foi a enfermidade omitida.

O Certificado de Seguro colacionado pelo Apelado, f. 98, comprova que o
limite  máximo da  indenização,  em caso  de  morte  por  qualquer  causa,  é  de R$
15.000,00, e, na Inicial da Execução, o Apelado afirma, expressamente, que o saldo
devedor é de R$ 21.316,82 e pede o pagamento de indenização exatamente no valor
de  R$  15.000,00,  acrescido  de  juros  de  mora,  correção  monetária,  custas
processuais e honorários de advogado, sendo desnecessário, por essa razão, que se
determine a limitação do valor executado, que, naturalmente, está restrito ao pedido.

Ademais,  tal  questão  não  compõe  a  causa  de  pedir  ou  o  pedido  dos
presentes Embargos, pelo que configura inovação recursal.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

  Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele

da leviandade da outra parte para obter vantagem indevida no negócio. 6. Recurso especial provid
(STJ, REsp 1230233/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
03/05/2011, DJe 11/05/2011).

4 SEGURO  DE  VIDA.  CAUSA  DIRETA  DO  ÓBITO  NÃO  RELACIONADA  À  DOENÇA
PREEXISTENTE OMITIDA. DIREITO À COBERTURA. 1. A partir dos fatos assentados pelas
instâncias ordinárias, tem-se que as causas diretas do óbito foram embolia pulmonar, insuficiência
respiratória  e  infecção  respiratória,  decorrentes  de  tratamento  de  fratura  no  fêmur.  2.  A
circunstância  de  haver  doença  preexistente  que  fragilizava  a  saúde  do  segurado  (hepatopatia
crônica),  doença  esta  não  informada  quando  da  contratação  da  apólice,  mesmo  que  tenha
contribuído indiretamente para a morte, não exime a seguradora de honrar sua obrigação em caso de
óbito cuja causa direta não foi a doença omitida. 3. Recurso especial a que se dá provimento (STJ,
REsp 765.471/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
06/12/2012, DJe 07/03/2013).



também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Excelentíssima Procuradora de Justiça Dra.
Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


